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MINNESANTECKNINGAR 
förda vid Landsbygdsrådets möte 2020-09-16 
Tid: KL 16.30–19.15 
Plats: Stora konferenssalen, Sportcentrum, Norrtälje
 
Närvarande: 
Anders Olander, Norrtälje kommun (ordförande)
Staffan Tjörnhammar, Norrtälje kommun
Robert Beronius, Norrtälje kommun
Ulrika Falk, Norrtälje kommun
Karl-Göran Edberg, Norrtälje kommun
Torkel Andersson Utvecklingsstrateg (mötesantecknare)
Johannes Sandberg, Vattenstrateg (föredragande punkt 2)
Peder Stenström, Upphandlingschef (föredragande punkt 3) 
Rasmus Lundholm (Bredbandsstrateg, via länk, föredragande punkt 5)

Fred Rosenthal, Blidöbygden
Christer Candal, Frötuna/Rådmansö
Eva Lundqvist, Lyhundrabygden
Jane Svensson, Lännabygden
Anton Spåre, Häveröbygden
Rune Karlsson, Väddöbygden
Lars Björklund, Sjuhundrabygden

Lars Nylén, Hembygdsföreningarna
Magnus Grundäng, Bygdegårdsföreningarna
Bertram Schmitterlöv, LRF

Ej representerade:
Idrottsföreningarna
Ungdomsrådet 

1.   Öppnande
      Ordförande Anders Olander hälsade alla välkomna 

2.    Om deltagande i diskussioner rörande vattenfrågor (Vattenstrateg Johannes 
       Sandberg).
       Kommunen arbetar med framtagande av en vattenplan som ska innehålla riktlinjer  
       och kommunkoncernens strategi samt ett åtgärdsbibliotek.
       Syfte och mål med vattenplanen är att:
Ledningssystem för vatten)
       Tydliggöra hur:

• Norrtälje kommun ska bidra till att god status enligt EU:s vattendirektiv  
  uppnås i kommunens alla vattenförekomster. MKN
• hållbar vattenplaneringen kan bidra till att säkra viktiga miljömässiga,   
  sociala och ekonomiska värden för framtidens vatten.
• ansvar och roller i kommunkoncernen, samt hur intressenter i samhället  
  kan bidra i vattenförvaltningsarbetet.
• kommunkoncernen utvecklar, prioriterar, finansierar, genomför och följer 
  upp arbetet med kostnadseffektiva åtgärder och hållbar vattenplanering i 
  en förvaltningsövergripande organisation och plattform.

Lokalt engagemang för framtidens vatten – från källa till hav



• Norrtälje kommun har möjlighet att ligga i nationell framkant inom
  vattenområdet genom att etablera en förvaltningsövergripande  
  organisation och kunskapsplattform för vatten som verkar för lokal  
  åtgärdssamordning och lokalt engagemang för vatten,
• säkra statlig medfinansiering för genomförande av lokala åtgärdsprogram 
   i prioriterade vattenområden, i Norrtäljes avrinningsområden,  
   kustområden och grundvattenområden.

      Det material som presenteras bifogas i samband med utskicket av protokollet. 

      Den fråga som ställdes är huruvida ledamöter i landsbygdsrådet önskar deltaga i  
      diskussioner (vattenråd) under detta arbete.

      En av de synpunkter som lämnades var att det är ett brett område och att det kan 
      finnas fördelar med uppdelningar inom olika delområden.

      Intresse för att mer aktivt delta och engagera sig i detta arbete meddelas till Torkel 
      Andersson.

 
3.   Om kommunens skolskjutsupphandling (Upphandlingschef Peder Stenström)
      
      Genomgång av information rörande kommunens skolskjutsupphandlingar. Såväl   
      skolbusstransporter som skolskjutsar med taxi berördes.
      

4.    Coronaläget

        Representanter från kommunen berättade bl.a. om den uppringningsinsats till bl.a.  
        kommunens alla 80+ (totalt 7000 personer). Sammanställning är ej klar ännu men
        resultatet visar på en god nöjdhet. Därefter redovisades läget kortfattat i varje bygd.
        En märkbar effekt är ett ökat tryck på vandringsleder, badplatser och andra
        besöksmål. Båttrafiken har ökat väsentligt. Skötseln av badplatser och Roslagsleden 
        sker framförallt genom avtal med föreningar med ersättning.

5.     Läget samt framtida planer och behov avseende insatser kring 
        besöksnäringen. 

        Tillsammans med Östhammars och Österåkers kommuner planeras det för att bilda 
         ett destinationsråd. Mer information om detta kommer senare. Dessa tre kommuner
         planerar även att succesivt avyttra i lämplig takt sitt aktieinnehav i Visit Roslagen.

         En av det kommande destinationsrådets kommande uppgifter lär sannolikt bli att  
         upprätta en gemensam besöksnäringsstrategi. 

         I Norrtälje kommuns handlingsplan för landsbygds- och skärgårdsutveckling finns
         som en av 50 åtgärder att det ska upprättas en besöksnäringsstrategi för Norrtälje
         kommun som kan bli ett komplement för den som planeras för de tre kommunerna 

 ovan (Åtgärd 2.3.1). Ett exempel på frågeställningarna är hur det kan ordnas mer 
                                               boendemöjligheter för besökare som också berörs av åtgärd 2.3.2. Frågan om t.ex.

                                                ställplatser för husbilar kommer också att behandlas. Kommunens egna arbete med  
                                     framtagande av en besöksnäringsstrategi beräknas starta efter årsskiftet.
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6.   Om uppföljning av handlingsplan för landsbygds- och skärgårdsutveckling 

       Under senare delen av hösten kommer det att presenteras en uppföljningsrapport 
       kring hur handlingsplanens åtgärder efterlevs (vad, hur och när). I samband med det
       ska det inrättas en referensgrupp med representanter från landsbygdsrådet. Förslag
       till arbetsformer kommer att skickas ut till bygdernas och föreningsrörelsernas 
       representanter. Anmälan om önskat deltagande görs till Torkel Andersson. 

7.    Bredbandsnytt

       Kommunens bredbandsstrateg Rasmus Lundholm redogjorde för den senaste 
       händelseutvecklingen. Bl.a. har det tillförts mer statliga medel fr.o.m. år 2021.
       Bredbandsutbyggnadstakten inom kommunen är fortsatt hög. Norrtälje ligger i täten
       i Sverige med att dra till sig investeringar från bredbandsbyggare för närvarande.

8.    Nytt datum för landsbygdsforum p.g.a Coronapandemin.

       Tidigare fastställt datum för detta arrangemang (24/11) behöver flyttas fram i tiden 
        p.g.a. de restriktioner som finns för att begränsa Corona-virusets spridning. Det nya 
        förslaget, som gillades, är 3 februari som också är årsdagen då det första 
        fullmäktigemötet hölls för den nya storkommunen Norrtälje (1971). I planerings-   
        arbetet för detta arrangemang kommer det även att tas höjd för ett webb-sänt forum 
        om restriktioner kvarstår.

9.     Diverse informationer

-  Om Norrtälje 50 år och jubileumsfond

        Det är nu i princip klart att kommunen tillsammans med Roslagens sparbank bildar 
        en jubileumsfond för bidrag till aktiviteter som knyter an till att kommunen fyller 50 år,
        år 2021.
 
        De som kan söka medel  är föreningar eller grupper. Mer information om detta, 
        inklusive de kriterier och villkor som har fastställts, skickas ut.

-  Regionens förslag till trafikförändringar trafikåret 2021 (remissunderlag)
  
        Kommunen får varje år ett remissförslag kring planerade trafikförändringar (såväl 
        buss- som sjötrafik) utskickat från trafikförvaltningen på Region Stockholm.
        Kommunens senaste svar skickas ut till rådet.

-   Information om kommunala åtgärder för att bidra till ökad avskjutning av 
                vildsvin.

          Kommunen har beslutat om ett antal åtgärder (skickas ut som information)

10.    Nästa möte
         3 november.


